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SINTEZA
lucrărilor şedinţelor Comisiei pentru politică externă
25 – 27 februarie 2014
În perioada 25 - 27 februarie ac., Comisia pentru politică externă şi-a
desfăşurat lucrările, cu următoarea ordine de zi:
Dezbaterea şi avizarea următoarelor documente legislative:
• PL-X 64/2014 - proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de
urgență a Guvernului nr.7/2014 pentru stabilirea mecanismului financiar
necesar punerii în aplicare a Acordului dintre Guvernul României și Guvernul
Republicii Moldova privind implementarea programului de asistență tehnică și
financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100
milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la București
la 27 aprilie 2010, și a protocolului aditional la acesta, semnat la Chișinău la 23
septembrie 2010 și a celui de-al doilea Protocol aditional la Acord, semnat la
București la 10 august 2011 și la Chișinău la 16 august 2011 (sesizare pentru
aviz, procedură de urgenţă).
• Comunicarea E 7 / 2014 – JOIN (2013) 30 - „Abordarea globală
a UE în materie de conflicte şi crize externe” (sesizare pentru examinare fond,
împreună cu Comisia pentru afaceri europene).

Membrii Comisiei au hotărât să amâne avizarea documentelor legislative
menţionate, fiind solicitate clarificări suplimentare.
La şedinţele Comisiei a participat, ca invitat, din partea Ministerului
Afacerilor Externe, dl. Radu Podgorean, Secretar de stat.
Şedinţele Comisiei au fost conduse de domnul Borbély László,
preşedintele Comisiei.
La şedinţele din 25, 26 şi 27 februarie a.c. au participat următorii 21
deputaţi: Borbély László (UDMR), Intotero Natalia-Elena (PSD), Roman
Petre (PNL), Comşa Cornel-George (PP-DD), Tocuţ Dan-Laurenţiu (PNL),
Anghel Gabriela-Lola (PP-DD), Balan Ioan (PDL), Bot Octavian (PNL),
Budurescu Daniel-Stamate (PNL), Enea Constantin-Cosmin (PNL), Ganţ
Ovidiu-Victor (minorităţi naţionale), Mitrea Manuela (PSD), Nicoară Romeo
Florin (PNL), Niculescu-Mizil Ştefănescu Tohme Oana (PSD), Nistor
Gheorghe-Vlad (PNL), Pârgaru Ion (PNL), Popoviciu Alin-Augustin-Florin
(PDL), Rizea Cristian (PSD), Şcheau Ion (PSD), Tiuch Cătălin (PSD),
Tudorache Daniel (PSD). A fost absent motivat, dl. Militaru Lucian (PDL).
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